
Rebild Øst
Klyngen

Opstart 23.marts. 2017



Velkommen til samarbejdet 

i Rebild Øst ☺

1. Velkomst - aftenens program – hvorfor er vi her?

2. Erfaringer fra pilotprojekter – 5 landsbyklynger.

3. Hvorfor klynge her?- hvad kan vi få ud af det?

4. Hvad skal der ske de næste 1½ år?

5. Hvordan kommer vi dertil?. 

……

5. Organisering - Kompetencer hos kandidater 

Etablering af styregruppe, kommunikationsgruppe, 

borgerinvolveringsgruppe, fundraisergruppe m. fl.

6. Kaffe – involvering – Hvad vil vi? – muligheder –

udfordringer – ideer til grupperne!!

7. Ressourcer og kompetencer i spil ! –hvem er vi?-

hvad har vi? –hvad kan vi? -hvad vil vi? –opsamling.

8 Følg med –byd ind –snak m. naboer –Tak for i aften!

Opstart borgermøde d. 23/3 2017  Kl. 19 – 21.30 i salen på Bælum skole



Hvorfor er vi her i dag?

- Projekt Energi til ildsjæle 2011 - 13

- Modul 4 Samarbejde på tværs

- Rebild Øst gruppe 

- Projekt ”Erhvervsudvikling og 

levevilkår i den Østlige del af Rebild 

Kommune.” – rapport.

- Pause fra 2013 – 2016

- Arbejdsgruppe Blenstrup 

- Muligheden med støtte fra DGI, 

Realdania og LOA

- Kontakt landsbyforeninger og 

lokalråd – 14 dg. 100 samarbejdsp.

- Rebild Kommune bakker op og 

sendte vores ansøgning ind.

- Jeg søgte job, blev ansat af DGI  

Vi er så klar til at skyde i gang ☺



Tovholdere bag ansøgning:

Blenstrup - Michael ☺ Bælum – Bente ☺ Terndrup – Rikke ☺

Askildrup – Jørgen ☺ Dollerup – Mads ☺

Gerding – William ☺ Hellum – Jørgen ☺ Horsens – Birgitte ☺

Lyngby – Ole ☺ Siem – Jacob ☺

Skibsted – Rica ☺ Solbjerg – Doris ☺ St. Brøndum – Birgit ☺

Åvangen – Fie ☺

Bakkehusene og Terndrup skole – Martin, Mads og Pia ☺ ☺ ☺

Blenstrup Hallen – Mogens ☺ Foreningsløse ildsjæle – Gitte ☺

Erhvervslivet - ? ☺

Rebild Kommune – Sara og Niels ☺ ☺ - Landsbyklynge Rebild Øst – Pia ☺

Også Smidie, Fræer, Ll. Brøndum og Korup er velkomne i klyngen ☺



Videohilsen fra 

Landsbyklyngesekretariatet,

Bl.a. med

erfaringer fra 

de 5 landsbyklynge pilotprojekter

Video (1) – genvej.lnk


Hvorfor klynge her?

Hvad kan vi få ud af det?

Gitte!



Hvad skal der ske de næste 1½ år?

Processen med at etablere klyngen
støttet af DGI, Realdania, LOA og Rebild Kommune

Det er op til jer, hvad der mere skal ske!
Det tager vi hul på sammen med kaffen ☺ ca. 20.30

og derefter.





De overordnede fokusområder

i processen er:

- Etablering af en fælles organisering, 

der koordinerer på tværs af landsbyer 

og kendte strukturer og arbejder med 

strategiske perspektiver for klyngen med 

respekt for de enkelte landsbyer 

- Etablering af en styrket og koordineret 

kommunikationsindsats, der sikrer 

relevant information om klyngen både 

internt og eksternt 

- Involvering af borgerne via borger- og 

dialogmøder, spørgeskemaundersøgelse, 

samt etablering af arbejdsgrupper 

- Etablering af et styrket samarbejde 

med kommunen, så borgere og 

kommune i fællesskab optimerer den 

kommunale service 

- At gennemføre en kortlægning af

mødesteder og aktivitetsudbud m.m. i 

klyngen og arbejde med en plan for 

tilpasning 

- At udarbejde en strategiplan, der 

fungerer som et pejlemærke for den 

fremadrettede udvikling 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



Hvad skal der ske de næste 1½ år

Processens faser:

1) Opstart, etablering og 

planlægning 

2) Kortlægning (dataindsamling) 

3) Vision og indsatsområder 

4) Handleplaner, organisering og 

forankring 

5) Afrunding - på vej mod 

implementering

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Fase 1. (3 mdr.) fra 1/2 – 1/5 2017.

Opstart, etablering og 

planlægning 

- Kommunikation om projektet 

- Etablering af styregruppe 

- kommunikationsgruppe 

- borgerinvolveringsgruppe 

- fundraisergruppe

- Planlægning 

- Forventningsafstemning 



Processen vi skal igennem:

Fase 2. (6 mdr.)    fra 1/5 – 1/12 2017.

Kortlægning (dataindsamling) 

Kortlægning af demografi og baggrund 

Kortlægning faciliteter og mødesteder 

Borgerundersøgelse 

Dialogmøder med forskellige aktører

Rapport og drøftelse af den 

Formidling af resultater og drøftelse 

Kommunikationsplan og -platform 

Fase 3. (3 mdr.)   fra 1/12 17 – 1/3 18.

Vision og indsats 

Udarbejdelse af vision og 

indsatsområder og handleplaner

Borgermøde - Nedsættelse af indsats-

eller arbejdsgrupper til de valgte 

indsatsområder 

Andre arbejdsgrupper etableres 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



Processen vi skal igennem:

Fase 4. (5 mdr.)      fra 1/3 18. – 1/9 18.

Handleplaner, organisering og 

forankring 

Arbejdsgrupperne udarbejder 

handleplaner 

Styregruppen arbejder med en 

plan for organisering og forankring 

Fase 5. (2 mdr.) fra 1/9 18. – 1/11 18.

Afrunding – på vej mod 

implementering 

Udarbejdelse af strategiplan 

Kommunikation 

Udarbejdelse af evaluering

Borgermøde – Klyngeråd?

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



Hvordan kommer vi dertil ?

Aktive , engagerede borgere, som vil samarbejde på tværs, 

udvikle og tage ansvar ☺ - som vil ☺ LIV (lokal innovation og vækst) i Rebild Øst ☺

og

25 Landsbyklynger på landsplan bliver, udover den kommunale medfinansiering, finansieret af 

DGI, Realdania samt Lokale- og Anlægsfonden til processerne i et 

Udviklingsforløb på ca. 1½ år fra 1/2 2017 til ca. 1/10 2018: 

Landsbyklyngesekretariatet bistår med:  IT konsulent 30t. i forbindelse med 

etablering af hjemmeside, 110 t. til analyser, udarbejdelse og opsætning af 

rapporter samt 80-150t. til sparring, fælles aktiviteter, netværk og mødefora på 

tværs af klynger, som Pia også skal deltage i.

Rebild Kommunes bidrag: 75.000 kr, samt at Sara deltager i møder, sparring og 

koordinering med Niels Larsen og andre relevante medarbejdere i Rebild Kommune. SARA

Landsbyklynge Rebild Øst har Pia, som tovholder og proceskonsulent, skal 

inspirere, motivere og drive processen i snit ca.2 t./uge i 1½ år ansat af DGI.

landskabsarkitekt Line Toft tilknyttes ca. 55t. i en del af fase 4.



Kompetencer hos kandidater til styregruppe, 

Arbejdet/ processerne/ ansvaret i gruppen.

Styregruppe : 

Organisations- & forandringsledelse, projekt & procesudvikling.

Er ansvarlig for projekt/-styring – sikrer fremdrift, med til at formulere vision, 

indsatsområder, informere og koordinere.

Sammensætning af styregruppe, som minimum:

Formand, næstformand (Sara), + en fra kommunikation og en fra borgerinvolvering, 

fundraisergruppe samt Pia.  - andre relevante arbejdsgrupper kan inviteres ad hoc.  

gruppen skal være repræsentativ for klyngens geografi og mange aktører!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



Kompetencer hos kandidater til 
kommunikationsgruppe, borgerinvolveringsgruppe og fundraisergruppe. 

Arbejdet/ processerne/ ansvaret i grupperne.

Kommunikationsgruppe:

PR og kommunikation, gode skriftlige formidlingsevner, grafiske evner. 

Hjælpe styregruppen varetage og koordinere intern og ekstern kommunikation, 

facebook, hjemmeside,  pressemeddelelser.

Borgerinvolveringsgruppe:

Lyst til at arbejde med mennesker, erfaring med rekruttering af frivillige, 

organisering og koordinering, tovholdere/ambassadørnetværk i lokalområdet.

Fundraisergruppe: Erfarne projektmagere,  koordinere og supportere 

projektgrupper, måske være ansvarlige for paraplyprojekter.



Andre relevante arbejdsgrupper på tværs

Stier og friluftsliv

Bosætning – markedsføring – Branding

Mødesteder – kulturliv

Erhverv – turisme

Andre……….







Kaffe – the – småkager ☺

Nu skal jeres ideer på bordet!  
- skriv på ”dugene” så arbejdsgrupperne får jeres input med!!!

Hvad vil vi?  - hvilke muligheder ser I? – udfordringer?

Interessenter? – ressourcer? – potentialer? 

– Hvad skal der ske? –
hvad har vi? - hvad kan vi udvikle?

Hent evt. inspiration i invitationen ☺



Stier/friluftsliv, bosætning/markedsføring, mødesteder/kulturliv, 

erhverv/turisme, idræt, åben skole, andet……….

- det vil være ”guld”, om nogle af jer melder på som tovholder ☺

- Alle kan noget!  ☺ Vi kan bruge alle former for hjælp til f.eks. 

medansvarlig for liv på klyngens hjemmeside og facebook, borgerinvolvering, 

lyd og Av-udstyr, stille op/dække op/rydde op til møder og arrangementer, 

bage, lave mad, lave kaffe, vaske op, grafiske opsætninger o.m.m.

Skriv dig på, hvis du vil følge med på mail i starten ☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Sammen kan vi rigtig meget! 

TAK fordi du hjælper med! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Hvad brænder du for at bidrage med i 
Landsbyklyngesamarbejdet? 



Eventuelt:

Møder arrangeres- og holdes på skift rundt i landsbyer og byzonebyer, 

som så er værter, stiller lokale til rådighed, giver kaffe/the - måske kage? – ca. 2 

gange hvert sted på 1½ år – lokalkendskab styrkes ☺

Husk!
Der er altid plads til flere i samarbejdet – alle er velkomne til at 

henvende sig til den lokale tovholder/ borgerinvolveringsgruppen.

Landsbyer som ikke nåede med i optakten er 

også meget velkomne i samarbejdet!



Åbenhed og positiv snak 

er vejen til succes!

Jo mere kendskab til projektet - jo mere interesse

Jo mere interesse - jo mere lyst til engagement

Jo mere engagement – jo bedre kendskab til forskellige styrker/ressourcer 

jo bedre kendskab til forskellige styrker/ressourcer - jo flere forskelligheder i spil

jo flere forskelligheder i spil - jo mere succes

Jo mere succes - jo mere synergi

Jo mere synergi - jo mere udvikling sammen 

Jo mere udvikling sammen - jo stærkere sammenhold

stærkere sammenhold – åbenhed og positiv snak er

vejen til fælles succes og udvikling………

Følg med – byd ind – snak med naboer ! – Tak for i aften!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺




